Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ19_0064 ze dne 22.05.2019
Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem
B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019

Číslo žádosti

(rozpočet 400.000 Kč)

1.

POSKYTOVATEL
SLUŽBY
IČ:

NÁZEV
PROJEKTU

CÍLOVÁ SKUPINA
POPIS PROJEKTU

CELKOVÝ
ROZPOČET
(Jiné zdroje)

Centrum pro
rodinu PSS a
klinické adiktologie,
z. ú.
Praha 6
IČ: 06774750

„Centrum pro
rodinu –
Integrace
rodiny,
Ambulantní
léčba“

Cílová skupina:
uživatelé návykových látek včetně alkoholu,
hazardní hráči, včetně matek samoživitelek,
občasní uživatelé u nichž se toto užívání pojí
s patologickým hráčstvím. Dále osoby závislé
na lécích s generalizovanou úzkostnou
poruchou. Snahou je fungování rodiny, pomoc
se týká řešení výchovných nebo jiných
problémů, je zaměřena na poradenství,
preventivní a léčebné aktivity. Před 1.1.2019 se
jednalo o součást ambulantní léčby organizace
Drop In, poté o samostatnou organizaci. Přínos
pro Prahu 1: dostupnost služby i pro občany P1.
V r. 2018 byla pomoc poskytnuta 12 osobám
z P1.
Dotace bude čerpána na osobní, materiální a
nemateriální náklady.

1

3 697 726
Vlastní
zdroje,
MPSV ČR,
HMP,
Ostatní MČ

POŽA
DAVEK
(Kč)

SCHVÁLENÁ
ČASTKA
(Kč)

64 000

0

2.

Středisko prevence
a léčby drogových
závislostí Drop In
o. p. s.
Praha 1
IČ: 25721259

3.

Středisko prevence
a léčby drogových
závislostí Drop In
o. p. s.
Praha 1
IČ: 25721259

Cílová skupina:
6 879 403
„Nízkoprahové Aktivní, problémoví uživatelé OPL.
středisko Drop Součástí služby je výměnný program, výdej
zdravotnického materiálu, poradenství a
Vlastní
In, o. p. s. „
konzultace, resocializační pomoc, potravinový
zdroje,
program (čaj, instant. polévky)
MPSV ČR,
Cílem je snižování zdravotních a sociálních
HMP,
rizik a nepříznivých dopadů rizikového ostatní MČ,
chování uživatelů. Uvedená střediska jsou ostatní zdroje
v hlavním městě pouze tři.
Přínos pro Prahu 1: možnost delegovat
indikované klienty do blízkého střediska,
snižování zdravotních problémů osob, které se
na P1 zdržují. V dlouhodobé evidenci střediska
je 384 klientů z P1.
Dotace bude čerpána na osobní, materiální a
nemateriální náklady.
Cílová skupina:
osoby s těžkou a dlouhodobou závislostí na
422 860
„Centrum
vysokých dávkách OPL opiátového typu, u
metadonové
nichž byly dosavadní pokusy o léčbu
Vlastní
substituce“
neúspěšné.
zdroje,
Součástí substituční léčby je sociální složka, MPSV ČR,
zaměřená na resocializaci do běžného chodu
HMP
společnosti, tedy na pozitivní změnu životního
stylu.
Přínos pro Prahu 1: schopnost a ochota starat
se o své zdraví má dopad na celou společnost,
tedy i Prahu 1. V současné době je v léčbě 16
pacientů z MČ P1.
Dotace bude čerpána na osobní, materiální a
nemateriální náklady.
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212 000

150 000

47 000

0

4.

Středisko prevence
a léčby drogových
závislostí Drop In
o. p. s.
Praha 1

„Adiktologická
ambulance a AT
ordinace“

IČ: 25721259

5.

PROGRESSIVE,
o. p. s.
Praha 10
IČ: 26614936

„NO
BIOHAZARD –
terénní program
pro uživatele
nealkoholových
drog v hl. m.
Praze“

Cílová skupina:
osoby ohrožené závislostí na návykových
3 057 528
látkách nebo ohrožené návykovým chováním
nelátkových závislostí jako je gambling nebo
Vlastní
netolismus.
zdroje, MPSV
Součástí služby je poskytování edukace,
ČR,
poradenství, terapie a podpory závislým a jim
HMP,
blízkým osobám. Cílem je snížení míry Ostatní MČ,
frustrace, ohrožení a bezmocnosti v případě Ostatní zdroje
řešení akitologického problému u sebe,
v rodině nebo okolí, odstranění procesu
stigmatizace.
Přínos pro Prahu 1:
Služba je poskytována na P12, počet
podpořených osob z P1 není uveden.
Dotace bude čerpána na osobní, materiální a
nemateriální náklady
Cílová skupina:
problémoví uživatelé OPL pohybující se na
7 291 698
území Prahy.
Jedná se o terénní program, jehož součástí je MPSV ČR,
odborná práce s uživateli nealkoholových
MHP,
drog,
výměna
injekčního
materiálu, Ostatní MČ
poskytování zdravotnického materiálu, sběr
pohozených stříkaček a poradenství. Cílem je
minimalizace zdravotních a sociálních rizik,
zejména snižování nákladů na léčbu např.
virových hepatitid.
Přínos pro Prahu 1:
ochrana veřejného zdraví motivování osob
z cílové skupiny, pohybující se na území P1 ke
změně chování. V rámci programu je
3

39 000

0

50 000

0

6.

SANANIM
z. ú.
Praha 5
IČ: 00496090

7.

SANANIM
z. ú.
Praha 5
IČ: 00496090

každoročně kontaktováno na území P1 cca
1000 osob.
Dotace bude čerpána na materiální náklady.
Cílová skupina:
„Adiktologická osoby ohrožené závislostí nebo se syndromem
závislosti, včetně alkoholu, starší 15 let.
ambulance
Součástí komplexního programu je léčba a
SANANIM“
doléčování a užití sociální práce formou case
managementu. Je poskytována individuální,
rodinná a skupinová terapie a psychiatrická
péče.
Přínos pro Prahu 1:
uvedená zařízení jsou na území Prahy pouze
dvě, jde o dostupné zařízení pro mladistvé
klienty z Prahy 1. Odhad klientů z P1 pro rok
2019: 10 – 15 osob.
Dotace bude čerpána na osobní náklady.
Cílová skupina:
„Ambulance pro osoby hrožené hazardním hraním nebo
sázením a jejich blízkým. Jde o
gambling“
specializovanou ambulantní službu, zajišťující
dostupnost prevence a léčby a základní
nabídku sociálně právního poradenství.
Součástí týmu je právník, poskytující nejčastěji
dluhové poradenství. Aktivity slouží ke snížení
rizik a následků problémového a patologického
hráčství. Přínos pro Prahu 1:
V r. 2018 pracovalo 45 klientů na území P1,
kde je silná koncentrace herního průmyslu.
Byla poskytnuta pomoc 10 osobám a 5 rodinám
z Prahy 1.
Dotace bude čerpána na osobní náklady.
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5 703 439

200 000

0

150 000

0

MPSV ČR,
HMP,
Ostatní MČ

4 245 126
MPSV ČR,
HMP,
Ostatní MČ

8.

SANANIM
z. ú.
Praha 5

„CADAS
SANANIM“

IČ: 00496090

9.

SANANIM
z. ú.
Praha 5
IČ: 00496090

„Poradna pro
rodiče“

Cílová skupina:
Uživatelé návykových látek. Zařízení
poskytuje komplexní substituční program a
ambulantní psychiatrickou léčbu. Cílem je
zdravotní a sociální stabilizace klienta včetně
práce, bydlení a navázání běžných vztahů.
Léčba je dostupná i klientům bez prostředků.
Substituce
probíhá
pomocí
preparátu
Suboxone, který je obtížněji zneužitelný než
běžný Subutex.
Přínos pro Prahu 1:
dostupnost pomoci osobám z Prahy 1 i těm,
které se zde pohybují. Pomoc je každoročně
poskytována 25 – 30 klientům z Prahy 1.
Dotace bude čerpána na osobní náklady.
Cílová skupina:
rodiče, partneři a další blízké osoby uživatelů
návykových látek a alkoholu, osob ohrožených
hazardním hraním a sázením. Zařízení
poskytuje individuální, rodinné i skupinové
poradenství i psychoterapii. Cílem je zlepšení
objektivních životních podmínek klientů i
subjektivního vnímání situace.
Přínos pro Prahu 1:
Dostupnost služby občanům Prahy 1,
zvyšování jejich informovanosti. V r. 2018
byla pomoc poskytnuta 525 osobám, asi 4,5%
jich je z Prahy 1 (tedy cca 25 osob).
Dotace bude čerpána na osobní náklady.

5

6 673 443

200 000

100 000

171 789

60 000

Vlastní
zdroje,
MPSV ČR,
HMP,

3 634 889
MPSV ČR,
HMP,
Ostatní MČ

10. SANANIM

z. ú.
Praha 5
IČ: 00496090

Cílová skupina:
uživatelé
návykových
látek,
„Sanitka, Práce Injekční
s uživateli drog pohybující se na otevřeném drogovém trhu na
území Prahy 1, zejména ve Vrchlického sadech
na otevřené
a okolí.
scéně
Součástí služby je výměnný program
Terénní pěší
práce na území injekčního materiálu, poradenství, základní
MČ Praha 1“ zdravotní ošetření a testování na infekční
choroby HIV, žloutenka typu B a C a syfilis.
Cílem je snížení zdravotních a dalších škod
uživatelů, motivování klientů k nastoupení
léčby a ochrana veřejného zdraví.
Přínos pro Prahu 1:
podchycení infekčních chorob, ochrana
veřejného zdraví.
Dotace bude použita na osobní, materiální a
nemateriální náklady.

CELKEM
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4 750 631

222 994

90 000

1 356 783

400 000

MPSV ČR,
HMP,
Ostatní MČ

